
Rak (carcinoma) 
 
Če bi zdravnike uradne medicine vprašali "Zakaj nastane rak", bi njihov odgovor po vsej 

verjetnosti bil "Ne vemo"...To je bil tudi odgovor nekaterih najbolj študiranih zdravnikov v LJ 

kliničnem centru...Po TKM rak nastane kadar je psihofizično stanje človeka preveč narušeno. To 

pomeni, ko je v telesu preveč škodljivih snovi+ dejavniki, ki se jih uvršča pod pojem "stres"...  

Danes se na tržišču propagira marsikaj kar naj bi prispevalo k zdravljenju raka. Ali je temu res 
tako, v to se ne bom spuščal. Podal bom samo malo iztočnic za razmišljanje... 
 
Nekateri vegetarijanci in vegani pravijo, da je glavni krivec za nastanek raka prehranjevanje z 

mesom. Zakaj pa potem recimo vegi, ki se prehranjuje z eko prehrano dobi raka...? Kaj pa strupi 
preko vode, čistil,kozmetike, ipd, ki prehajajo preko kože...potem so pa tukaj še razna UV, 
elektro in ostala sevanja...In kako to da ljudje, ki se prehranjujejo z mesom, umetno pridelano 
hrano, ne živijo preveč zdrav stil življenja...obenem pa veseli, dobrodušni, ljubeznivi, itd...težko 
zbolevajo zarakom...? Kako to da taki ljudje zbolijo zelo pozno v starosti ali pa ne, medtem ko 
lahko nekdo, ki se prehranjuje zdravo umre že pri 35.-ih...Zgornja teorija se na takih primerih ne 
obnese najbolje. Tukaj je treba namreč upoštevati tudi področja, ki se jih dotikata TKM in 

ayurveda- pretok življenske energije oz. chija ali prane, miselnost, čustva in vse kar gre zraven 
tega...sem namreč spada tudi stres...Iz tega lahko zaključimo, da je prehrana samo delček 
mozaika... 
 
Nekaj primerov iz prakse- ljudje, ki so se prehranjevali z mesom z diagnozo karcinom ne vem 
kakšne vrste- so na različne načine spremenili cel lifestyle...Mesu se niso čisto odpovedal, 
ampak samo zmanjšali količino...Na nekem kontrolnem pregledu večjih simptomov ni bilo več. 

Skratka raka ni bilo več videti, uradna diagnoza pa ni bila ozdravitev ampak remisija. To velja 
tudi za vse, ki so se kadarkoli zdravili za rakom, bili tako diagnosticirani...Remisija lahko uradno 
traja tudi do 15. let ali do konca življenja...Uradna medicina pač ne bo priznala, da so se taki 
ljudje,ki so imeli raka pozdravili, ampak govori raje o remisiji oz. da se je bolezen 
potuhnila. Rak je namreč po uradni medicinski doktrini težko ozdravljiv, če ne celo neozdravljiv. 
Zdravstvo je namreč velik biznis. Tukaj se obrača zelo veliko denarja tudi do 500.000 eur ali več 
na enega rakavega bolnika. Zlasti so zahtevne pooperativne nege ali terapije po 

kemoterapiji..Alternativci bi pa komot lahko rekli, da je prišlo do ozdravitve...Ampak tudi tukaj 
je treba vzeti v obzir "zdravo kmečko pamet" in izbrati neko srednjo pot oz. miselnost... 

Kot prvo bi se moral vsak vprašati zakaj rak sploh nastane...? "Ne vemo" je ponavadi odgovor 
zdravnikov...Bolnikom ponavadi tudi ne povejo, da to kar obsevajo ali izrežejo, je samo 
posledica oz. neka gmota, ki je rabila določen čas da je nastala. Te stvari lahko izrežejo, 
pomorijo in ne vem kaj še vse. Problem je drugje, škodljive snovi so v krvi in globoko znotraj v 

organih... 

 



Danes lahko bolniku odstranijo del rakavega debelega črevesja, čez dve leti se bo recimo 
pojavilo na grlu, čez pet v kosteh...itd...Zato se po"uspešnem" zdravljenju raka s kemoterapijo, 
obsevanjem ali kako drugače vsaj 10-15 let uradno ne govori o ozdravitvi raka, ampak o 
remisij...Zaenkrat medicina še ni sposobna človeku zamenjat vso kri ali odstraniti vse ali vsaj 
večino škodljivih snovi iz notranjih organov in ostalih prostorov kamor se te odlagajo, da ne 

ogrozijo vitalnih organov... 
 
Ravno zaradi tega so razni posti, sokovi in ne vem kaj še vse toliko učinkoviti pri zdravljenju 
raka. V bistvu so to samo pripomočki za detoksikacijo oz. izločanje določenih škodljivih snovi 
iz organizma, da se pospeši regeneracija celic.  
 
Aloja vera in ostali zeliščni "zvarki" imajo pač določeno moč, ampak trditi da  prav nek sok iz ne 

vem kaj zdravi raka...To se mi zdi pa prav smešna trditev, ki jo prodajalci pri marketingu tako 
radi poudarjajo. Večina ljudi danes itak ni poučena o delovanju organizma, vplivu hrane, 
psihičnega počutjana zdravje, itd. zato nasedajo tem lepim besedam. Bolj pravilno bi bilo, če bi 
rekli, pomaga pri okrevanju ali vzdrževanju človeškega organizma v nekih določenih- 
sprejemljivih mejah... 
 
Kakor sem jaz seznanjen, je te stvari (post, sokovi, zeliščni čajčki, alternativa) danes še zmeraj 

najbolje uporabljati v kombinaciji z uradno medicino. Tudi če se človek ne odloči za 
kemoterapijo ali pa se zdravi po svoje, je pač priporočljivo hodit na krvne in druge preiskave, da 
se vidi ali se je stanje (bolezen) poslabšalo, miruje ali celo izboljšalo...In prvi pokazatelj 
okrevanja ali izboljšanja je ponavadi glih normalna vrednost krvnih telesc...naprej pa tako kot se 
človek takrat odloči... 
 
In če na koncu skočim še malo na področje, ki presega znanje marsikaterega zdravilca- v 

energijskem polju človeka (zapis v auri človeka), ki boleha za rakom in zlasti za boleznimi, ki so 
povezane s kostmi, so v ozadju podzavestne agresije, zamere, ipd...do koga ali kaj, to je pa že 
drugo vprašanje...Gledano skozi moje oči, je že nekako "klasika", da je v igri vsaj podzavestna 

agresija do človeštva (drugi so vse krivi)...Agresija do moških, žensk ali do neke skupine pač ni 
tako destruktivna kot do človeštva. 
 
Če podam primerjavo v enotah nečesa...Če je podzavestna agresija do neke osebe 1 enota, do 

moških/ žensk 10 enot, do neke skupine ali naroda (jehovci, židi, romi, itd.) 100 enot, potem je 
do človeštva 1000 enot...Seveda obstajajo še močnejše podzavestne agresije, ampak te 
ponavadi pri več kot 90% ljudeh zaenkrat še niso tako izrazite, so več ali manj v latentnem 
(uspavanem) stanju...Večja, ko je agresija na višjih plasteh aure (višji nivoji zavesti), močneje se 
to lahko izrazi na fizičnem telesu človeka. Temu nekateri zdravilci pravijo tudi "bio regulator 
kozmičnega polja"...Po domače povedano, to je odgovor Kozmosa na vpliv človeka v okolje...kar 
seješ, to žanješ... 

 

Da je recimo revmatoidni artritis al pa rak lahko posledica "podzavesne agresije"...No way, to 
bo razumen in izobražen človek zelo težko prenesel, kaj šele doktorji...Ali pa da mož pije zaradi 



ženine podzavestne agresije do moških...to je totalno skregano s človeško (našo) logiko...zato o 
mističnem pristopu do teh stvari ne bom preveč govoril. Lahko pa omenim, da je najboljša 
alternativna kombinacija za zdravljenje raka karmična diagnostika z elementi theta healinga 
(izrazi pod katerimi je to znano javnosti)+ sprememba življenskega sloga vključno z zdravo 
prehrano+ uradno zdravljenje...Treba je delovati na vseh nivojih človeškega obstoja istočasno... 

 

 

 
 


